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FILIPINI - avanturistično 15 dni
INDIVIDUALNO POTOVANJE!
Dežela tisočerih otočkov in vulkanov, ujeta v zahodni del Tihega oceana, ponuja širok spekter raznolikih
aktivnosti in posebnosti iz živalskega in rastlinskega sveta. Slovite riževe terase, tisoče koralnih grebenov,
endemični tarziji (nartničarji), delfini in kiti, najlepše plaže sveta, spektakularna igra narave, veličasten arhipelag
morskega življenja odmaknjenih otočkov ... so aduti, ki mamijo slehernega popotnika. Dežela je pestra in
raznolika kot vsak njen otoček posebej.
Nepozabna avanturistična izkušnja Filipinskih skritih kotičkov, kjer z ladjico odkrivamo lagune, grebene,
klife, naravne posebnosti, jame, rajske plaže, koralne grebene. Zadnji dnevi potovanja so dnevi morja, kopanja in
sprostitve na tropskem rajskem otočku Boracay, ki slovi po eni najlepših plaž sveta.

POTOVANJE SE ZAČNE IN KONČA V MANILI.
POT IZ SLOVENIJE IN NAZAJ TRAJA DODATNE DNI (SKUPAJ 16 DNI).
POTOVANJE PRILAGODIMO VAŠIM ŽELJAM.

Odhodi v 2017: po dogovoru
1. dan MANILA. Pristanek v šestnajst-milijonski prestolnici - Manili na Filipinih. Ureditev vseh formalnosti in
prevoz do vaše nastanitve v bližini letališča. Nočitev. (H)
2. dan MANILA – otok PALAWAN, El Nido. Prevoz do letališča in notranji polet na otok Palawan – El Nido.
Srečanje s predstavnikom ter prevoz do vaše nastanitve. Na današnji dan se odpravite v lastni režiji do TAO
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pisarne za kratko srečanje in predstavitev podrobnosti vašega izleta za naprej. Predviden hotel: LAST FRONTIER
EL NIDO (notranji let, H, Z)
3. dan otok PALAWAN, El Nido. Zajtrk. V lastni režiji prihod do TAO pisarne. Ob 08:00 h imate odhod za
nepozabno izkušnjo jadranja po Filipinskih otokih organizirano s strani lokalnega prebivalstva. Opozorilo! Ta
izkušnja ni za vsakogar! Lahko bo slabo vreme; lahko bodo močni valovi; omejena privatnost; lajajoči psi;
petelinje kikirikanje; komarjevi piki; meduzine opekline; sončne opekline. Ampak to je narava TAO-ta,
nepredvidljiva, neznana, izven komfort zone, ki se potopi v izkušnjo. Mi jo obožujemo vendar se zavedamo, da ni
za vsakogar! (jadranje)
4. dan FILIPINI. Dan namenjen jadranju in raziskovanju okolice. (jadranje)

5. dan FILIPINI. Dan namenjen jadranju in raziskovanju okolice. (jadranje)
6. dan FILIPINI. Dan namenjen jadranju in raziskovanju okolice. (jadranje)
7. dan otok PALAWAN, El Nido. Konec vašega jadralskega nepozabnega doživetja! Polni vtisov prispete v El
Nido okvirno med 17–18 uro. Prevoz do nastanitve v lastni režiji. Nočitev. Predviden hotel: LAST FRONTIER EL
NIDO (H)
8. dan otok PALAWAN, EL Nido - BORACAY. Zajtrk. Organiziran prevoz do letališča El Nido in notranji polet
na otok Caticlan BORACAY. Srečanje z voznikom in prevoz do vaše nastanitve. Nočitev. Predviden hotel: VILLA
CAEMILLA. (notranji let, H*, Z)
9. dan BORACAY. Zajtrk. Prosto za samostojno uživanje in počitek ob plaži. Možnost potapljanja, ki si ga lahko
priskrbite v resortu. Nočitev. (H*, Z)

10. dan BORACAY – izlet Island Hopping Boracay. Zajtrk. Po zajtrku odhod na izlet za ogled Boracay otoka.
Nočitev. (H*, ZK)
11. dan BORACAY. Zajtrk. Prosto za samostojno uživanje in počitek ob plaži. Možnost potapljanja, ki si ga lahko
priskrbite v resortu. Nočitev. (H*, Z)
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12. dan BORACAY. Zajtrk. Prosto za samostojno uživanje in počitek ob plaži. Možnost potapljanja, ki si ga lahko
priskrbite v resortu. Nočitev. (H*, Z)
13. dan BORACAY. Zajtrk. Prosto za samostojno uživanje in počitek ob plaži. Možnost potapljanja, ki si ga lahko
priskrbite v resortu. Nočitev. (H*, Z)
14. dan BORACAY - polet v MANILO. Zajtrk. Danes se dokončno poslovite od morja; je potrebno iti proti
domu, da bi vedeli, kako vam je bilo lepo. Prevoz do letališča in polet v Manilo. Konec potovanja. (Z, notranji
let)

Cena na osebo v dvoposteljni sobi znaša od:

2.220 EUR

*cena ne velja za čas praznikov in visokih sezon!
Cena (pri 2 udeležencih) vključuje: notranje lete po programu, TAO jadranje po programu ( vključuje: »5 dni
potovanja, »4 noči v preprostih Tao kampih ali vasi, »divje odprta narava in otoško življenje, »obroki, pijačo in
prigrizke, »masko in dihalke, »donacijo za Foundation projekt Tao Kalahi), ostale nočitve po opisu v programu,
prehrano glede na oznake pri vsakem dnevu potovanja, prevoze in oglede z avtobusom in drugimi vozili po
programu, lokalne vodnike, izlete po programu, stroške priprave in organizacije potovanja.
Obvezna doplačila (na osebo):
- izstopna taksa s Filipinov – plačilo na kraju samem: približno 13 EUR,
- letališke pristojbine za notranje lete - plačilo na kraju samem: približno 7 EUR.
Doplačilo po želji (na osebo):
- odstopnina v primeru višje sile: 4,56 % vrednosti potovanja,
- napitnine – priporočljivo vodnikom na kraju samem.
MOŽNO DOPLAČILO DO VIŠJE KATEGORIJE NASTANITVE:
- CADLAO RESORT v EL NIDO.
DRUGI PODATKI:
VIZE: Za bivanje do 21 dni slovenski državljani ne potrebujemo vizuma. Potrebujemo potni list, ki je veljaven vsaj
6 mesecev po zaključku potovanja.
ZDRAVJE: Obveznih cepljenj za to potovanje ni. Na nekaterih območjih obstaja možnost okužbe z malarijo
(predvsem riževe terase in Palawan).
Splošni pogoji poslovanja Agencije Oskar, d.o.o. so sestavni del programov in so kot posebna tiskana priloga
na voljo na vseh prodajnih mestih. Z vplačilom akontacije potnik potrdi, da jih v celoti sprejema.
MINIMALNO ŠTEVILO POTNIKOV: 2.
PRIPRAVA POTOVANJA: 25. April 2017.
ORGANIZATOR POTOVANJA: Agencija Oskar.
LEGENDA za vrsto storitev in namestitev:

Z – zajtrk, K – kosilo, V – večerja
P*– penzion/ lokalne namestitve, dvoposteljne sobe s kopalnico
H – nočitev v hotelu 1/2/3 zvezdice
P – lokalne namestitve (dvoposteljne sobe s skupno kopalnico, več posteljne sobe …)
H* – nočitev v hotelu 3+/4 zvezdice
PT – nočitev na vlaku ali ladijska kabina
H** – nočitev v hotelu 5 zvezdic
O – nočitev zunaj (šotor, jurta, ladijska paluba ...)
Kategorija namestitev je odvisna od lokalnih predpisov in ni nujno enakovredna našim. V primerih, ko v državi potovanja ni predpisane
kategorizacije namestitev, je ocena kategorije v programu potovanja narejena na podlagi ocene lokalnih partnerjev.
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